
Dagsorden Vandel Udviklingsråd 
 

Dato/tid 

 
26. januar 2023 kl. 19.00-21.00 

Sted Bemærk mødet holdes på Vandel Skole i lokalerne i 

østfløjen (husk at gå ind gennem fordøren til 

firehøjeskolen)  
Indbudte 

 

Bestyrelsen: Martin Fogh Skovlyst, John Pedersen, Mette Jensen, Henrik Søndergaard samt lokale 

foreninger i lokalområdet.  
 

Deltagere i 

mødet 
Hanne, Jensine, Martin, Henrik og Mette 

 
 

Pkt. Dagsorden Referat Beslutning 

1. 

2 min. 
Godkendelse 

af referat 

 

 

Ingen bemærkninger  

2 
15 min 

Orientering 

fra 

bestyrelsen: 

ved Martin 

Martin har fået henvendelse vedr. brug af 

skolen til privat brug. 

 

 

Det er muligt at søge Nordea fonden om 

penge til opbygning af et mødested. Da vi ikke 

ved hvad der skal ske med skolen afventer vi 

dette 

 

 

Støj -lavfrekvent:  Martin har talt med flere 

som kan høre støjen. Han har også talt Lars 

Schmidt – Vejle Kommune (VK). Der er ikke 

lavet en sag, men det skal der laves. Der er 

også klager fra Randbøl. Sagen skal åbnes ved 

kommunen.  

 

 

PFAS – Grundvandet er ikke påvirket – Vi får 

besked når VK og Region Syddanmark ( 

RSD) går i gang med undersøgelserne på den 

gamle flyvestation 

Martin henviser til 

Skolelederen på 

Firehøjeskolen. 

 

 

 

 

 

 

 

Foreslår at dem som er 

plaget af støjen på kan 

Giv’ et Prej, via Vejle 

Kommunes App. Dette 

for at få indsamlet data 

om tid og sted 

 

 

 

3. 
30 min 

Skolen hvad 

nu? v/Martin 

Martin har talt med VK. Og givet udtryk for 

den noget langsomlige proces.  

 

Vi har nu fået nogle datoer til et møde med 

VK og interessenter i Vandel. Vi foreslår 

deltagelse fra Lars Houbak 

(Idrætsforeningen), Brian Antonsen ( Hallen + 

efterskolen), Borgerforeningen, Dagplejerne, 

Museet, Bøllen og Erhvervsforeningen. 

 

  

 

 

28.2 – Møde vejle 

kommune.  

 

 

 

 

 



 

Det første møde skal være et indledende møde 

– hvordan skal processen være og rammer.  

 

Vi skal komme med præcise ønsker/bud til 

hvad vi ser skolen kan bruges til. Hvor meget 

bliver den brugt.  

Vi skal brainstorme sammen inden mødet med 

kommunen. 

 

Tennisklubben. Har baner på skolens matrikel 

De kan godt blive det næste år.  

 

Mette – Skoleleder, har givet tilsagn om at de 

vil gerne være med til at lave en afskedsfest. 

Vi kan tage fat i hende når vi ved mere. 

 

Vi har kun 2 nøgler til skolen og det vil være 

mere fleksibelt hvis vi kunne få opsat en 

nøgleboks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jensine undersøger med 

Michael 

 

4 

20 min. 
Klimalandsby 

projekt v/ 

Mette 

Klimadag d. 28/1 i Spinderihallerne – vi 

deltager med plakat, roll up, Skraldspandslåg 

og repair cafe. 

 

 

Henrik og Mette arbejder videre med at få 

byens bil frem mod Åbenklimalandsby d. 6/3 

 

 

Skovrejsningen kan påbegyndes inden 

sommer. Planlægningsgruppen kan samles 

inden længe med VK.  

 

Fokusgruppe interview d. 22/2 med 

følgeforsker. 

 

 

5. 

10 min. 
Lokalplaner 

V/Martin  

Martin og Henning har været til møde med 

VK om de kommende lokalplaner for 

boligområdet bag Hallen. 

Lokalplanerne er nu meget langt og det vil 

snart være muligt at melde noget ud til byen. 

De regner med at lokalplanen kan endelig 

godkendes efter sommerferien. 

Henning forfatter lidt tekst om processen så 

det kan komme ud hurtigst muligt 

Vi ved ikke hvad der kom til at ske på den 

anden side af Hans Thomsen vej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin undersøger med 

VK 



6. 

5 Min 
Åben 

Klimalandsby 

Der er afholdt to møder og der er lavet udkast 

til program. 

 

Vil gerne have flere med i planlægningen 

 

7 

10 min. 
Eventuelt 

 

Driftsaftalen for pavillonen skal ændres til de 

rigtige navne.  

 

Henvendelse fra borgerforeningen angående 

afholdes af fællesspisningen til Ren By.  

 

Mette afklarer rammerne 

med Maren 

 

Mette melder tilbage at 

de hellere end gerne må 

arrangere noget. VUR 

kan ikke hjælp med at 

arrangere. 
9 

5 min. 
Punkter til 

næste møde 

23/2-23 

 

Landsbyvision. 

Årsmøde 13/4 

 

 

 


